
 
 
 
Zondag 05/01 – Driekoningenvergadering – 10u00-12u30 – Lokaal 
“Driekoningen, driekoningen, Geef mij een nieuwe hoed, Mijn oude is versleten, 
Mijn moeder mag het niet weten, Mijn vader heeft het geld op de rooster geteld.” 
Kom vandaag verkleed als koning of koningin, neem een ster mee en vergeet 
zeker geen mooie kroon op te zetten.  
Warm jullie stem zeker goed op en dan zien wij jullie zondag! 
 
 
Vrijdag 10/01 – Filmvergadering – 19u00-21u00 – Lokaal 
Trek jullie favoriete pyjama aan, neem een lekker knus dekentje mee en kom samen met de 
poenka’s genieten van een gezellige filmavond! Welke film we gaan kijken is nog een verrassing, 
zeker komen is dus de boodschap! 

 
Zondag 19/01 – Ravot vergadering – 10u00-12u30 – Lokaal  
Kampen bouwen en in de modder springen, vandaag mag het allemaal! We gaan 
deze voormiddag eens goed ravotten in het Wolvenbos! Trek minder goede, maar 
wel warme kleren aan en dan trekken we er samen op uit! 

 

Zondag 26/01 – Chinees Nieuwjaar vergadering– 10u00-12u30 – Lokaal  
Jaja, je leest het goed, vandaag gaan we nog eens Nieuwjaar vieren! Deze 
keer niet het Nieuwjaar dat wij kennen, maar het Chinees Nieuwjaar met 
drakendansen, lampionnen en heel veel vuurwerk. Zeker komen want dit 
knalfeest kan je niet missen!  

 

Zondag 02/02 – Omgekeerde vergadering – 10u00-12u30 – Lokaal 
Vandaag doen we alles achterstevoren, binnenstebuiten en ondersteboven. 
Doe je kleren dus achterstevoren aan, eet ‘s ochtends je avondeten en loop 
op je handen in plaats van je voeten.  

Vandaag is het de ideale dag om nog eens goed zot te doen, want wij 
hebben al gezien dat jullie dit wel kunnen ;) 

 

Zondag 09/02 – Verrassingsvergadering – 10u00-12u30 – Lokaal  
SURPRISE! Wat we vandaag gaan doen, houden we nog eventjes geheim. Wat we wel kunnen 
zeggen is dat we zelf super enthousiast zijn over deze vergadering! Zijn jullie benieuwd ? Dan 
zien we jullie zondag!  
   



 
 
Zondag 16/02 – Olympische Winterspelen vergadering – 10u00-12u30 – Lokaal  
Ijshockey, snowboarden, skiën, schaatsen,sleeën,... . Het zijn allemaal 
sporten die je in de winter perfect kan beoefenen. Vandaag gaan wij deze 
wintersporten nadoen, maar op z’n scouts!  

 

Zondag 23/02 – Kaparnaval Vergadering – 10u00-12u30 – Lokaal  
Vandaag vieren we carnaval met de kapoenen: Kaparnaval.  

Trek jullie mooiste carnavalsoutfit aan, zet jullie maskers op en kom met een 
grote glimlach naar de scouts zodat we er een feestelijke vergadering van 
kunnen maken! 

 
 
Vrijdag 28/02 – Mini retrobal – 19u00-21u00 - Eskapade 
Woehoew! Het is weer zo ver, party time! Zoals elk jaar organiseert jullie 
leiding Retrobal! Dit jaar is het thema “at the movies”. Speciaal voor jullie en 
al jullie vrienden, broers, zussen, nichten, neven enz. organiseren wij de 
avond ervoor een spetterende filmavond! Hier worden jullie getrakteerd op 
een topfilm met drankjes en een hapje! Verder info over de prijs enz. volgt 
nog! 
 
 

 
Zondag 01/03 – Geen vergadering – Thuis 
Na een (hopelijk zeer) geslaagde editie van Retrobal zullen wij druk in de weer zijn met afbreken. 
Vandaag mogen jullie dus wat langer in jullie bedjes blijven liggen. Joepie!  
Tot volgende week! 
 
 
Een stevig linker van jullie kapoenenleiding! 
Apo, Gigi, Kerri en Zazoe 
 
 


